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Odd Stangeland
Ordfører

Leif E. Broch
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 901 33 107 til Målfrid Espeland
Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:

Forfall
Anders Ege
Anna Nodland
Unn Therese Omdal
Roald Eie

Parti
AP
AP
AP
FrP

Følgende vara innkalles
Elin Refsland
Åshild Bakken
Mirjam Mong‐Olsen
Hanne Christine Berg
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Parti
AP
AP
AP
FrP

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt.
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.04.2016
Arkiv: : FE ‐ 034, FE ‐ 410
Arkivsaksnr.: 15/3410
Journalpostløpenr.: 16/10564

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E‐post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Kristin Bø Haugeland
Konstituert rådmann
51 46 80 13
kristin.haugeland@eigersund.kommune.no

Saksnummer

Utvalg

Møtedato

031/16

Kommunestyret

18.04.2016

Ansettelse av rådmann
Sammendrag:
Tidligere rådmann Ketil Helgevold sluttet i stillingen 1.3.2016. Eigersund kommune har valgt å
benytte ett ekstern rekrutteringsbyrå i tilsettingsprosessen for å finne en ny rådmann – og Mercuri
Urval ble valgt. Det er nedsatt ett innstillingsutvalg som innstiller til kommunestyret. Det er
kommunestyret som foretar endelig tilsetting. Rådmannsstillingen er en fast stilling.
Det er kommet inn tolv søkere til stillingen. Ett enstemmig innstillingsutvalg innstiller Gro Anita Trøan
til fast stilling som rådmann i Eigersund kommune.
Dette er i tråd med anbefalinger til Mercuri Urval.

Ordførers forslag til vedtak:
Kommunestyret tilsetter Gro Anita Trøan i fast stilling som rådmann.
Dersom Gro Anita Trøan takker nei til tilbudet foretar innstillingsutvalget en ny vurdering.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no ‐ Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
Kommunestyret tilsetter rådmann. Arbeidskontrakt vedtas av formannskapet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I forbindelse med tilsetting av ny rådmann vedtok formannskapet i møte i 14.12.15 følgende:
FS‐125/15 vedtak:
Ordførers forslag til vedtak:
1.
Stillingen lyses ut som fast ansettelse
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2.
Det brukes eksternt rekrutteringsbyrå for tilsetting av rådmannen. Tilbudsforespørsel
sendes ut til 3‐4 rekrutteringsbyrå. Det firma som best tilfredsstiller fastsatte kriterier blir valgt i
tråd med gjeldende bestemmelser for tilbudsforespørsel.
3.
a.
b.
c.
d.

Følgende oppnevnes som intervjuutvalg:
Ordfører
Varaordfører
Representant for største opposisjonsparti
Ansattes representant (oppnevnes ihht bestemmelser i hovedavtalen)

Kommunalsjef Personal fungerer som sekretær for intervjuutvalget, og ivaretar det personalfaglige.
4.

Det opprettes en referansegruppe som består av gruppelederne for de politiske partiene
5.
Det gjennomføres drøftingsmøte med de tillitsvalgte angående kvalifikasjonskrav til
stillingen. Tillitsvalgte skal gis mulighet til å uttale seg om tilsettingen etter søknadsfristens
utløp og før tilsettingen foretas ihht bestemmelser i hovedavtalen.
6.
Intervjuutvalg innstiller til kommunestyret, og utvalgets politiske medlemmer forhandler
om lønns‐ og arbeidsvilkår. Formannskapet vedtar lønns‐ og arbeidsvilkår.

7.

Tilsetting foretas av kommunestyret.
8.
Formannskapet vil vurdere å formalisere funksjon som assisterende rådmann etter at ny
rådmann har tiltrådt stillingen.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter en tilbudsforespørsel ble rekrutteringsfirma Mercuri Urval valgt.
Innstillingsutvalget består av:
Odd Stangeland
Ordfører
Leif Erik Egaas
Varaordfører
May Ervik
representant Frp
Heidi Gravdal
ansattes representant
I tillegg har fungerende rådmann Kristin Bø Haugeland fungert som sekretær for utvalget. Mercuri
Urval har vært representert med Arvid Bø.
Det har vært nedsatt en referansegruppe bestående av gruppelederne.
Prosessen har vært lagt opp slik at Mercuri Urval har kommet i kontakt med aktuelle kandidater på
flere måter: gjennom egne kontakter/ databaser, innspill fra innstillingsutvalg, søkere til stillingen
eller kandidater som har vært i kontakt med firmaet pga utlysning av stilling.
Det er gjennomført intervjuer hvor innstillingsutvalget har vært med, samt tester og dybdeintervjuer
gjennomført av Mercuri Urval. Mercuri Urval har foretatt referanseinnhenting, og på bakgrunn av
dette kommet med en anbefaling overfor innstillingsutvalget.
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Det ble totalt 12 søkere til stillingen – jfr offentlig søkerliste. Utvidet søkerliste følger som vedlegg 2,
men er unntatt offentligheten, og legges frem for kommunestyret som tilsettende myndighet.

Innstillingsutvalget innstiller til kommunestyret, og har enstemmig innstilt
Gro Anita Trøan
til stilling som rådmann. Dette er i tråd med de anbefalinger som er gitt fra Mercuri Urval.
Dersom Gro Anita Trøan skulle takke nei til stillingen anbefaler innstillingsutvalget at utvalget trer
sammen på nytt.
Utvidet søkerlister er oversendt til fagforeningene til uttalelse ihht hovedavtalens bestemmelser.
Uttalelser følger saken, men er uttatt offentlighet. Kommunestyret skal som tilsettende myndighet
være kjent med disse uttalelser før tilsetting foretas – jfr. kommunens ansettelsesreglement.
Arvid Bø fra Mercuri Urval vil være tilstede i kommunestyre og redegjøre kort for prosess og sin
anbefaling. Denne gjennomgangen vil bli gitt i lukket møte.
De dokumenter som er unntatt offentlighet blir oversendt som et eget notat.

Rådmannens vurderinger:
Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Behandlet av formannskapet 14.03.2016 ihht mandat for tilsettingsprosessen.

Driftsmessige forhold

Inneværende
år

Neste år

År 3

Sum
Investeringsmessige forhold

Inneværende
år

Neste år

År 3

Sum
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser.
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Alternative løsninger:

Dokumenter vedlagt saken
DokID
Tittel
460974
Rådmanntilsetting 2016 offentlig søkerliste
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Offentlig søkerliste: Eigersund kommune - Rådmann
Nr.

Navn:

Kjønn:

Fødselsår:

Bostedskommune:

Nåværende stillingstittel:

1 Aakre, Johan

Mann

1955

Eigersund

Prosjektleder og daglig leder

2 Aase, Kurt Harald

Mann

1957

Stavanger

Direktør

3 Arnesen, Anne-Lene

Kvinne

1966

Drammen

Pasient- og brukerombud

4 Delgado, IO Ada Karmelle

Kvinne

1985

Stavanger

Ekstrahjelp og student

5 Dikhnych-Thorsen, Erik
6 Fossum, Helge

Mann
Mann

1978
1984

Stavanger
Nittedal

Rådgiver
Spesialrådgiver

7 Kobusinska, Kamila

Kvinne

1984

Stavanger

Engineering Process Coordinator

8 Kolnes, Lars

Mann

1956

Sola

Daglig leder

9 Lunde, Bjørn-Tore

Mann

1970

Lyngdal

Div. verv

10 Moi Sandvold, Andreas

Mann

1987

Sandnes

Daglig leder

11 Tjelta, Aud Margaret

Kvinne

1955

Stavanger

Sykepleier

12 Trøan, Gro Anita

Kvinne

1971

Grimstad

Rådmann

Det er totalt 12 søkere. 5 kvinner og 7 menn.

Side
1 7
Side
7 av

